NIEUWSBRIEF oktober 2018 Wijkvereniging Van Stolkpark
Tramlijn 1
De wijkvereniging heeft deelgenomen in de klankbordgroep voor de vernieuwing van de
tramsporen. Inmiddels heeft de gemeente besloten het tracé anders uit te voeren dan de
klankbordgroep had voorgesteld. De werkzaamheden zijn al geruime tijd aan de gang. Veel
bomen zijn nu al gekapt. Een kort geding bij de rechtbank van een andere wijkvereniging en
de Bomenstichting tot schorsing van de werkzaamheden heeft geen succes gehad. Op 2
oktober 2018 vond een hoorzitting plaats bij de adviescommissie voor de bezwaarschriften,
waarna wij bericht kregen dat het bomenplan langs de trambaan wordt aangepast volgens
ons voorstel voor uniforme rijen.
Bouwen en breken
CPB (van Stolkweg 14)
De werkzaamheden om het CPB te transformeren naar woningen zijn gestart. De aannemer
is Blanksma Bouw, die ook het VCL bouwt.
VCL(Van Stolkweg 35)
De bouw nadert zijn voltooiing. Verwacht wordt dat de leerlingen het nieuwe gebouw gaan
betrekken begin december 2018 of januari 2019.
Van Stolkweg 8-10
Steengoed Partners BV wil inmiddels vijf woningen in de twee huizen realiseren, dus niet
meer zes. De werkzaamheden zijn in volle gang. We hebben succes gehad bij de
welstandscommissie met ons bezwaar tegen een fietsenberging vooraan op een van de
twee inritten. De welstandscommissie vond die berging daar niet passen. Men is nu
voornemens een ondergrondse berging te realiseren.
Verder loopt nog een procedure bij de rechtbank tegen ons bezwaar dat de bewoners op
straat mogen parkeren in plaats van op eigen terrein.
Parkweg 2-4
Prudentia Vastgoed verbouwt daar de dubbele villa tot zes appartementen. Het einde van de
verbouwing is in zicht.
Duinrust (Duinweg 35)
Duinrust verhuist en het pand krijgt een andere bestemming. Daartoe heeft de gemeente
vorig jaar een richtlijn opgesteld (PUK) voor een nieuwe bebouwing/verbouwing met
woningen. We wachten op een plan voor een ontwerp.
Luzac (Parkweg)
De voormalige locatie van Luzac is naar we vernamen inmiddels verkocht. We wachten op
meer nieuws.

Groen
Bestuursleden proberen actief in te spelen op de plannen voor verbetering van de
Scheveningse Bosjes (zowel beheer als inrichting) en brengen onze standpunten naar voren
op de workshops en rondwandelingen. Via de website "het haagse groen” kunt u zich laten
informeren.
Aan een nieuw bestemmingsplan voor een vergroot Madurodam wordt door gemeente en
Madurodam gewerkt. Wij verwachten dat inspraak dit najaar gaat plaats vinden. In het kader
van het artikel 10 vooroverleg heeft de wijkvereniging al enige kanttekeningen geplaatst.

